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Nagykőrösön született, ahol 1681.
január 8-án iratkozott be a gimnázium
felső osztályába. 1683-ban került Deb-
recenbe, a teológián folytatta tanulmá-
nyait. 1686-ban lett tiszabődi re formá-
tus lelkész. Buda bevétele után, 1697-
ben a törökök felégetvén a községet, la-
kosait elrabolták Pathi Miklóssal, annak
feleségével Turbucz Katával és egy kis
fiacskájával együtt. A szép fiatalasz-
szonyt és fiát egy előkelő török vette
meg Törökországban, Pathit pedig más
helyen adták el. (A fogságban a török
rablánc az egyik lábát „el rontván”
egész életében sánta maradt.) Azonban
nem sokára Nagykőrös városa megtudta
a szegény prédikátor fogságba jutását,
1000 talléron kiváltotta őt. A hazájába
történt visszajövetele után első gondja

volt felesége kiváltása. Nagy nehezen
összegyűjtötte a váltságdíjat, azután el-
ment érte. A török szabadságot adott az
asszonynak a visszajövetelre, de fiát
nem adta ki, mert már mohamedán hitre
tért. Turbucz Kata is sírva mondta fér-
jének: „Ugy sem vagyok már méltó,
hogy feleséged legyek, hagyj itt hát en-
gemet holtomig sírni.” Törökországból
visszatérve 1692-94-ig nagykőrösi rek-
tor volt; az iskola anyakönyvébe beírta
a megújított törvényeket. 1693-ban ki-
adta Teges Scholae címen a nagykőrösi
iskola szabályait, ami többek között
„kötelességükké teszi az utána követ-
kező igazgatóknak, hogy a törvénye-
ket minden évharmadban közzé
tegyék az alájuk rendelt ifjak előtt.

Pathi Miklós – a kalandos életű pap

Július 6-án a szeretetotthon dolgozói Eger környékén voltak kirándulni. Megérdemelt pihenésükről, kaland-
jaikról az 5. oldalon olvashatnak.

Képes tudósításunk a 2. oldalon

Emlékezés a 6. oldalon

Szemem a hegyekre emelem (121. zsoltár)Lakóink nyara

Húsz éves vagy... 

A prédikátor a magyar történelem egy olyan időszakában élt és szolgált,
amikor a százötven éves török elnyomást követően a haza újra benépesült, ki-
halt falvak éledtek újjá, a vérkeringés az egész országban megindult. A meg-
reformált hit szolgái buzgón hirdették az evangéliumot, szervezték az
újjátelepült eklézsiák életét. Református egyházközségünk - az 1711-es újjá-
települést követő - hatodik lelkipásztora volt Pathi Miklós, akinek az életútja
hűen követi a magyar nép sorsát

(Folytatás a 3. oldalon)

A reformáció
ünnepe elé

Változás, választás, megszorítás, re-
formok – ismerős kifejezések. Sokak-
ban félelmet keltenek, mások szükséges
rossznak tekintik ezeket. A középkori,
XVI. századi egyház életébe a refor-
máció megújulást, tisztulást, lendületet
hozott. Az eredeti szó visszaalakítást,
megújítást jelent. Úgy lesz újjá, hogy
visszatér az alapokhoz. A reformátori
jelszó – „Vissza a forrásokhoz” – az
egyház Urához, Jézus Krisztushoz és a
Bibliához való visszatérést jelenti.

A reformáció emlékműve Genfben

(Folytatás a 3. oldalon)
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Gyermek és nagyszülő közeli kap-
csolata jellemezte korábban az egy
családban élőket. Németországban tíz
éve gyógyterápiaként alkalmazzák a
gyermekintézmények és idősek ottho-
nainak egymás mellett élését. A vész-
tői református egyház intézményeiben
az jelenvaló csoda, hogy gyermekek
sokasága találkozhat időseink élet-
ével, az öregedés nehézségeivel, a se-
gítségnyújtás lehetőségeivel, a halál
tényével. Az idősek pedig gyermeke-
ink csicsergő jelenlétével természetes
inspirációt nyernek a figyelem, gon-
dolkodás erősítésére.

A nyár csendet rendel az otthon
hétköznapjaiba – gondolnánk. Ám az
évzáró után kezdődik a nyári tábori

készülődés, a távoliak érkezése ér-
deklődést kelt újra a csendesen folyó
életekben. A havonta rendszeresen is-
métlődő név- és születésnapok, közös
éneklések, filmvetítések, a Pap-tanyán
szervezett kemencés napok, főzős-
sütős foglalkozások igen színessé tet-
ték az idei nyarat is. A tanya épülete
felidézte egykori otthonaikat, élet-
üket. Természetesebbé vált a múltról
való csevegés. Tennivaló is akadt. A
serénykedők virágot locsoltak, gyü-
mölcsöt gyűjtöttek, sepregettek, galy-
lyakat szedtek vagy kemencét
fűtöttek, a társasjáték is jobbam esett
a szabadban.

A hosszú tél alatt lesz idő tervez-
getni a jövő nyarat

Így nyaraltak a szeretetotthon lakói

Készül a finom sütemény

Igyekezni kell, hamarosan itt az ebédidő

A kemence, gyermekkori élményeket ébreszt

Szorgos kezek segédkeznek a főzésben

Jobban esik az étel, ha ők is részt vettek a munkában Ki nevet a végén?

Délutáni tere-fere a Pap-tanya udvarán

Sütés-főzés, beszélgetés, játék...a Pap-tanyán
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Közli egyszersmind az előző kor-
ról a rektorok és tanulók névsorát”
1696. március 10-én vette át a szen-
tesi református eklézsia vezetését,
ahol 1719-ig szolgált, majd innen
Gyomára került. Közben 1712 és
1718 között a békés-bánáti reformá-
tus egyházmegye esperese is volt.

Vésztőn 1726-tól volt lelkész.
1728. április 10-én a nagyzerindi zsi-

naton, mint vésztői lelkészt választják
ülnöknek. A vésztői évek alatt az em-
berek nagyon megszerették. Hitében
szilárdnak, az emberekhez pedig jó -
nak tartották, valóban pásztorolta az
itt élőket. 

A vésztői egyháznak egy úrasztali
bornak való cin-kannát ajándékozott
1736-ban. Kis Bálint fel jegyzései sze-
rint a halála 1737 körül következett
be. A templom déli oldala mellé te-

mették el, mint különösen „kedvellett
Lelki Pásztort”. A későbbi időben a
templom helyére „prédikátori ház é pít -
tetett”.

Fiát, Miklóst a török és különösen
az anya igyekezett jól nevelni, ami si-
került is, mert a török követtel, mint
belső titkár utazott Bécsbe. Útja során
a nagykőrösi atyjafiait is megláto-
gatta, s gazdagon megajándékozta.

Ladányi Károly

Pathi Miklós – a kalandos életű pap
(Folytatás az 1. oldalról)

Mérce, értékrend meghatározó e -
gye dül az Isten igéje. Nemzeti nyel-
ven megjelenő bibliafordítások, az
anyanyelven hangzó igehirdetés és
éneklés nemcsak az egyház megúju-
lását munkálták, hanem a magyar iro-
dalmi nyelv megteremtésével kul túr-
történeti értéket is jelentettek.

A lutheri re-
formáció kezde-
tének 1517. ok -
tóber 31-ét tart-
juk. Dr. Martin
Luther, Ágoston-
rendi szerzetes 95
vitatételt szege-
zett ki a witten-
bergi vár templom
kapujára. Azt je-
lezte ez zel, hogy
szívesen beszél-

get, vitatkozik, tárgyal, cselekszik az
egyház meg -  újulásáért. Wittenberg-
ben jártak magyar kereskedők és ta-
nulni vágyó diákok, akik hallva a
megújulás le hetőségéről hitelesen
hozták haza az új ismereteket és hit-
vallást. A magyarul megszólaló ige-
hirdetésre és szép é nek lésre nagyon
fogékony volt népünk. Mohács után,
a három részre szakadt Magyaror-
szágon keserves, reménytelen lett az
élet. Erőt, vigaszt, reménységet ho-
zott a reformáció.

A lutheri tanok kezdetben a Fel-
vidéken élő, németül beszélő városi
lakók között terjedtek a Wittenberg-
ből hazajött diákok közvetítésével. A
mohácsi vész után a német és a svájci
reformáció együtt hat és válik nem-
zetmegtartó erővé. Néhány úttörő,
kiváló reformátor személyisége, sor -
sa nemcsak a múltról beszél, hanem
segíthet a jelen próbái, kihívásai kö-
zött a helyes válaszok megtalálásá-
ban, a hűséges helytállásban.

A magyar Lutherként is emlege-
tett Dévai Bíró Mátyás Krakkóban
tanult katolikus papként Witten-
bergbe ment, hogy megismerje az új
hittételeket, Luther Márton tanait.
Ha zatérte után ma gyarul prédikált.
Sokfelé lelkipász torkodott hosszabb-
rövidebb ideig – Budán, Kassán,
Mis kolcon volt prédikátor. Szikszón
iskolát alapított, s vé gül Debrecen-
ben lelkipásztorkodott. Sokat szen-
vedett a töröktől is, de a ka to li-
kusoktól még többet. Kassai lelkész-
ként az egri püspök fogatta el mint
veszedelmes újítót. A bécsi börtönbe
került, de gyakran hozták fel hitvi-
tára. Meg akarták győzni a reformá-
ció tanainak helytelenségéről. Ez
nem sikerült. Hívei megszöktették a
börtönből. Ezután Budán végezte re-
formátori munkáját, ahol Szapolyai
János erdélyi fejedelem záratta bör-
tönbe. A hagyomány szerint úgy sza-
badult, hogy megtérítette a vele
együtt raboskodó kovácsot, aki a fe-
jedelem kedvenc lovát rosszul pat-
kolta meg. Úgy került börtönbe,
hogy ha meggyógyul a ló, szabadul,
ha nem, élete végéig raboskodhat. A
ló meggyógyult. Megnyílt a börtö-
najtó a kovács előtt, aki azt mondta,
hogy egy hiten vagyok Dévaival,
vagy együtt szabadulunk, vagy
együtt pusztulunk el. A fejedelem
meghatódott és szabadon engedte a
prédikátort.

Sztárai Mihály az énekes prédiká-
tor. Csodálatosan erős, szép hangja
volt. Ez lett eszköze a sokat szenve-
dett bujdosó nép reménységének fel-
ébresztésében. Százhúsz gyülekezetet
alapított Dél-Baranyában és Szlavó-
niában. A nádasokba menekült em-
bereket énekszóval csalogatta elő
rejtekhelyeikről. Az énekelt igehirde-
tés felbátorította a félelemtől megbé-
nult embereket, és újjáépítették fal -

vaikat. Sok támadás érte. Feljegyez-
ték róla, hogy óvatosságból, mielőtt
kilépett a kapun, először egy karóra
húzott tököt dugott ki, ha valaki lesel-
kedik, hogy leüsse őt, a tököt üsse a
feje helyett.

Mi, vésztőiek az 1567-es debre-
ceni alkotmányozó zsinat óta tarto-
zunk a Magyarországi Református
Egyház közösségéhez. Október a re-
formáció hónapja. Gyülekezetünk és
iskolánk gazdag programot kínál eb -
ben az évben is: evangelizációs esté-
ket, iskolai vetélkedőket – zsol tár -
éneklő és bibliaismereti versenyt. Ok-
tóber 22-én délutánra a már harmadik
alkalommal megrendezendő „Moz-
dulj rá!” reformációi emléktúrát hir-
detjük meg. A magyar református
egyház megalakulásának 1567-es év-
száma adja a túra távolságát. Október
31-én, vasárnap délelőtt fél 10-től
zenés istentiszteleten emlékezünk a
reformációra vendég igehirdető szol-
gálatával. Közreműködik: furulyaze-
nekarunk, Emődi Ildikó operaénekes,
Sipos István karnagy, orgonista.

♦
Anyagtorlódás miatt Szegedi Kis

Istvánról és Méliusz Juhász Péterről –
a magyar reformáció kimagasló ve-
zéregyéniségeiről - következő szá-
munkban olvashatnak.

A reformáció ünnepe elé
(Folytatás az 1. oldalról)

Martin Luther, id. Lucas
Cranach festménye, 1529.

Dévai Bíró Mátyás bírái előtt (Bécs, 1531.)
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Idén is összegyűltünk, több mint
háromszázötvenen, július közepén,
hogy találkozzunk határon belülről
és túlról jövő ismerősökkel, újonnan
érkező táborlakókkal, a népművé-
szet helyi kedvelőivel és természete-
sen az oktatókkal. Mindenki nagy
izgalommal készült ezekre a na-
pokra, és nem csalódtak... Egész
héten át szólt a népdal, a népzene,

forogtak a néptáncosok, és dolgoz-
tak a szorgos kezek a kézműves-fog-
lalkozásokon. 

Reggelente gyerekek és felnőttek
az Ige köré gyűltek, de sokan igé-
nyelték az igei zárását is a napnak az
esti könyörgéseken. A jövő évi talál-
kozás reményében búcsúztunk a
záró istentisztelet után. 

Szabó Klára

Népművészeti tábor – 2010

A jövő fazekasmesterei...

A vidámság mindennapos vendég volt a táborban

„Az Úr az én kősziklám...”Perdültek a szoknyák, csattogtak a csizmák...

Idén a népművészeti tábor után
szinte szusszanásnyi pihenőt tartva in-
dult útnak gyülekezetünk apraja-nagy-
ja, hogy hagyományainkhoz híven
néhány napot töltsön Mátraházán. Az
idei kirándulás is bővelkedett színes,
érdekes programokban. Ismét elláto-
gattunk a recski munkatáborba, mely
újfent megrázó élményt nyújtott. Meg-
tekinthettük a gyöngyösi Mátra Mú-
zeum kiállításait. A visontai Mátra

Hőerőműben nagy szeretettel fogad-
tak s vezettek körbe bennünket. A mo-
numentális építmények, a bonyolult
munkafolyamatok kérdések tömegét
vetették fel bennünk, melyekre ide-
genvezetőink készséggel válaszoltak.
Az együtt töltött néhány nap nyu-
galma, új erővel töltött fel minden tá-
borlakót. Ezzel az érzéssel várjuk a
következő indulás időpontját…

Lődi Ibolya

Többgenerációs tábor Mátraházán

A visontai Mátra Hőerőműben nagy szeretettel fo-
gadták a vésztőieket

A bátorság mellé az ügyesség is elkelt A tábor apraja-nagyja szívesen állt a fényképezőgép lencséje elé
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Kellemesen és hasznosan töltöt-
tek el egy hetet azok a gyerekek,
akik nyáron részt vettek az angol–
német napközistáborban. A sok
játék, éneklés, kézműves-foglalko-
zás során talán észre sem vették,
mennyi új ismeretre tettek szert a lel-
kes oktatók segítségével, melyekről
a hét záró alkalmaként a szülők előtt
örömmel adtak számot. Jövőre – re-
ménység szerint – újfent lesz lehető-
ségük találkozni a Biblia tanításaival
idegen nyelven. 

Erdei-Nagy Erzsébet

Találkoztak a Biblia tanításaival – idegen nyelven

A zene, az ének megkönnyíti a nyelvtanulást

Azért a tanulás mellett jutott idő a játékra is Észre sem vették mennyi új ismeretre tettek szert

Hamar elszállt ez a néhány nap...

Erdei séta egy tiszta vízű forráshoz Rácsodálkoztak a tufakőbe vájt barlanglakásokra

Az orgonát dr. Karasszon Dezső szólaltatta meg

A kétszintes, erkélyes építmény 16
hektáros park közepén áll. Építője De
la Motte, emigráns francia gróf. Kü-
lönös élmény volt a tufakőbe vájt bar-
langlakások és a világhírű Thummerer
Vilmos családi tulajdonú pincerend-
szerének látványa. Síkfőkúton ebé-
deltünk, csónakáztunk, s kellemes

er dei sétát tettünk egy tiszta vizű for-
ráshoz.

A szépasszonyvölgyi pincelátoga-
tást és borkóstolást finom vacsora kö-
vette Poroszlón. Élményekben gazdag
napot töltöttünk együtt – így nyugtáz-
hatjuk a kirándulásunkat.

Bak Etelka

Július 6-án a szeretetotthon dolgozóival Eger környékén voltunk kirán-
dulni. Elsőként egy építészeti ne ve-  zetességet, a noszvaji kastélyt néz tük meg,
mely 1774–78 között épült későbarokk stílusban.

Vésztőiek a Bükkben

Nagy érdeklődéssel fogadta gyüle-
kezetünk augusztus 19-én a reformá-
tus templomban megrendezett Nyár
esti hangversenyt. A nagy sikerű ren-
dezvényen Szabados Szabó Bernadett
énekművész és dr. Karasszon Dezső
orgonaművész magával ragadó elő-
adását hallhattuk. Szívesen fogadta a
hallgatóság, hogy nemzeti ünnepünk
előestjén Wass Albert gondolatai is
megszólaltak.

Az este folyamán egy zenetörté-
neti időutazáson vehettünk részt. Igazi
zenei csemege volt számomra az or-
gonán előadott eddig legrégebbi
darab, egy 1320 környékén lejegyzett
tánctétel. 

Chrisztóné Juhász Éva

Nyár esti 
hangverseny

Szemem a hegyekre emelem (121. zsoltár)



Egy napon megszólal egy belső hang, és ezt mondja: „Más a dolgod.”
S feltűnik a feladat lehetősége, az a feladat, ami nem lesz küzdelmektől,
nehézségektől mentes, kiszélesíti eddigi munkád hatósugarát, rendkívüli
erőfeszítéseket követel: viták, félreértések, csalódások, veszélyek sorát
idézi rád. S mégis mindent félretéve vállalnod kell a megszólítást. A hang
parancsszavát nem lehet félreérteni: iskolát kell alapítanod! Talán így
kezdődött húsz éve, ilyen belső parancsnak engedelmeskedve, vállalva a
feladat által felidézett világi veszélyeket, megalakította, ha úgy tetszik, új-
raindította iskoláját a vésztői református egyházközség. Az erő és értelem
irányította gondolat hatott, cselekvésre ösztönzött, és létrejött a tudós lel-
kipásztor nevét viselő Kis Bálint Református Általános Iskola. 

Uram, amit tettél, az élet csodája volt. Az itt szolgálók, vezetők és ve-
zetettek valahánya misszionárius: lajtorját épít ég és föld között. „Ne kí-
méld magad!”– hallja vívódó lelkében az ember. Nem könnyű nekünk,
Uram! Segíts, hogy méltósággal viseljük, amit felelősségben és lemon-
dásban ránk boltozott a feladat nagysága. A feladat nagy… Mert tudjuk,
hogy a legfontosabb, a „hit”, nem kelléke a keresztelés vagy konfirmáció
alkalmának. Hitet nem tudunk adni. A hit ajándék Istentől. Kegyelem. S hi-
ánya nem bűn – személyes veszteség, az érintett tragédiája, mert sokszor
megroskadó háta mögül hiányzik majd a támasz, az erős oszlop.

Az egyházi iskolákra vár, hogy átadják hazánk majdani állampolgá-
rainak az emberi együttélés normatív szabályait: a hegyi beszéd univer-
zális felismeréseit, a miatyánk kérő és óhajtó mondatait, a tízparancsolat
kívánalmait, a mindenkori Istenre figyelést. Mert mi mindig ott buktunk el,
ahol nem Istent figyeltük, hanem az emberek tetszését. 

És végül egy üzenet: Uram, hitet adtál nekünk, adj józan határú em-
lékezést, felejtést, bocsánatot, és töltsd meg szívünket szeretettel! 

Kovács Edit

Házasságkötések:
Balogh Péter és Farkas Ilona, Kincses
Géza és Horváth Ágnes.

Keresztelések:
Lakatos Kálmán és Szántó Mónika gyer-
mekei Laura, Mária és Kálmán, Balogh
János és Makkai Alexandra gyermeke Re-
nátó Márió, Botos László és Balogh And-
rea gyermeke Krisztofer László, Bata
Zoltán és Nagy Ildikó gyermeke Panna,
Mike Ferenc és Fűzfa Edina gyermekei Fe-
renc és Mihály, Rosonczi Zoltán és Farkas
Katalin gyermeke Hanna Karolina, Balogh
Jenő és Kótai Erzsébet gyermeke Jenő, Ba-
logh László és Karakas Ildikó gyermeke
Piroska Panna, Dr Váczy Attila és Koczka
Erika gyermeke Marcell, Gyurkó Dániel és
Halmágyi Helga gyermekei Emma és
Simon Domonkos

Elhunytak:
Özv. Urszuca Lajosné Tóth Irén (76), Ros-
tás Dezső (50), özv. Varga Zsigmondné
Rábai Anna (85), (Pányádi) Tóth Géza
Sándor (68), Lovas István (76), Marhás
Zsigmondné Fazekas Eszter (84), Pántya
Istvánné Pardi Róza (76), Kiss Géza (69),
Szombati Mihály (77), özv. Forrás Fe-
rencné Molnár Ibolya(75), özv. Szabó Já-
nosné Dér Piroska (79), özv. Nagy
Sándorné Mészáros Etelka (84), özv. Mike
Zsigmondné Szűcs Etelka (83)
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Mozdulj rá!
Iskolánk hagyományai közül sze-

retném most figyelmébe ajánlani ki-
csiknek és nagyoknak a Reformációs
Emléktúrát, mely október 22-én lesz,
délután 3 órától. A vasútállomástól az
iskola udvaráig megtehető 1567 mé-
teres út tisztelgés a Debreceni Alkot-
mányozó Zsinat előtt. 1567. február
26-án, Debrecenben megalakult az
egységes református egyház Mélius
Juhász Péter vezetésével. A Tiszántúl
17 egyházmegyéje egyesült. 

A túra mindenki számára nyitott,
0–99 éves korig szeretettel várunk
minden érdeklődőt. Az út megtehető
gyalogszerrel, babakocsival, görkor-
csolyával, kerékpárral… S a megfá-
radt túrázók a célba érés után meleg
tea, kalács mellett kellemesen elbe-
szélgethetnek ezen a szép, őszi dél-
utánon. 

Karáné Szemző Noémi

Húszéves vagy, Istenem,de szép is…

Lelki feltöltődés Mátraházán
A tanév alakuló ér-

tekezletén örömteli meg -
lepetésként ért bennün-
ket, hogy a tanévnyitó
ünnepi istentiszteletet
követően két napos tes ti-
lelki feltöltődésen vehe-
tünk részt Mátra házán. A
szállás elfoglalása után
a finom vacsorát a Ké -
kes meg mászásával dol  -
goztuk le. A meghitt
esti csendben dr. Bodó
Sára irányításával játé-
kosan hangolódtunk rá
a másnapi lelki együtt-
létre. A párokban történt beszélgetés
közben önvizsgálatot tartva fedez-
hettük fel a hit szükségességét az is-
kolában.

Mindannyian egyetértettünk ab -
ban, hogy az új tanévre hasznos útra-
valót kaptunk. 

Jámborné Horváth Anikó

Jól esett a panorámában gyönyörködni



Balogh Sándor

Balogh Sán-
dor vagyok.Do-
bozon élek szü -
leimmel és test -
v é r e m m e l .
Egyetemi ta-
nulmányaimat
Budapesten a
Károli Gáspár
Re fo rmá tus
Egyetem Böl-
csészettudo-
mányi Karán végeztem. Azon leszek,
hogy megfeleljek az elvárásoknak.
Minden tudásommal és szorgalmam-
mal igyekszem megfeleli a rám váró
feladatoknak.

Bízom abban, hogy Isten megsegít
mindebben. Szeretek sportolni, első-
sorban focizni és kosarazni, gyakran
horgászom, amely a másik kedvenc
időtöltésem.

Gurmainé Csák Mónika 

G u r m a i n é
Csák Mónika va -
gyok, férjem -
mel boldog há-
zasságban é   lünk
három gyerme -
künkkel. Kihí-
vás számomra,
hogy lehetősé-
gem nyílt arra,
hogy tanítóként
is foglalkozhas-
sak a gyerekekkel, aminek bizakodás-
sal teszek eleget.

Kiemelt figye lemmel törekszem
arra, hogy a hagyományok ápolása, a
népmesék, népdalok és az általuk kép-
viselt és közvetített értékek épüljenek
be a gyerekek életébe, és gazdagítsák
őket testileg-lelkileg egyaránt. A meg-
valósításban nagy segítséget jelent az
iskola lelkülete.

Jámbor Zoltán

J á m b o r
Zoltán vagyok.
Mezőberény-
ben élek szü-
leimmel. Kü -
lönös kihívás
számom- ra
az, hogy a ka-
tedra másik
oldalára ke-
rültem. Né met
nyelvet taní-
tok, és remélem azt, hogy oktatói
munkámmal segíteni tudom az iskola di-
ákjait a német nyelv elsajátításában. Én
mindent megteszek ennek érdekében.

Szabadidőmet olvasással, interne-
tes szak mai oldalak böngé szésével,
sportolással és horgászattal töltöm.
Ezen túl komoly kapcsolatom van, ba-
rátnőm hamarosan szeretném elje-
gyezni.
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Elérkezett az az idő, amikor a 8.
osztályosok adhatták iskolás éveik
immáron utolsó családi istentiszteleti
szolgálatát.

Igazán méltón képviselték korosz-
tályukat: átéléssel, odaadóan olvastak
fel igeszakaszokat, mondtak el bűn-
vallást, hitvallást. Különleges színfolt
volt a szép többszólamú ének, melyet

a hangszerek: a furulya, a klarinét és a
gitár hangja kísért.

Az istentisztelet után jókedvűen és
felszabadultan kínálgatták és fo-
gyasztották gyermekeink a sütiket,
üdítőket a szeretetvendégségen.

A mi osztályunk családi istentiszte-
letére szép emlékként gondolok vissza

Szabóné Kovács Mária szülő

Családi istentisztelet – végzősöknek Sulimozaik

Méltón képviselték korosztályukat a nyolcadikosok

– Az Erasmus program keretében né-
gyen, a Kolozsvári Babes-Bólyai Tudo-
mányegyetem hallgatóiként három hónapot
tölthettünk a vésztői egyházközség intéz-
ményeiben gyakorlaton. A táborok, az idő-
sek közötti foglalkozások, a tanítási gya -
korlatok komoly feladatot jelentettek, de a
szeretet visszajelzései és az őszinte barátsá-
gok meggazdagítottak bennünket. Köszö-
nünk minden segítséget, nem búcsúzunk.
Nagyon megszerettük Vésztőt, ezért mond-
juk, hogy viszontlátásra… 

Gecse Zelma

– Iskolánk nagy hangsúlyt fektet mind
a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondo-
zásra. Így pedagógusaink számos területen
indítanak szakköröket, biztosítva ezzel a
lemaradó és a mélyebb tudásra vágyó ta-
nulók gondozását. Péntekenként a Pap-ta-
nyán hagyományőrző foglalkozásokat szer-
 vezünk, ahol a gyerekek megismerkedhet-
nek pl. a szüret, szappanfőzés, a csuhézás,
a szövés technikáival, miközben a kemen-
cében sülnek a finomságok. 

Lőrinczné Gyulai Márta

– A TÁMOP 3.1.5 pályázat sikeres elbí-
rálásának köszönhetően iskolánk két pedagó-
gus továbbtanulási szándékát tudja támogatni,
akik így pedagógiai értékelési szakértői szak-
vizsgát tehetnek különböző mûveltségi terüle-
ten. A képzést, melynek helyszíne Budapest,
a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudo-
mányi Intézete indította. A konzultációkat ha-
vonta hétvégi alkalmakra szervezik, iskolához,
családhoz igazodva. 

Lőrinczné Gyulai Márta

Pályájuk kezdetén fogadjuk őket szeretettel!
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Nemzeti gyásznap Gyulán
Október 6-án iskolánk diákjai –

emlékezve a történelmi esemé-
nyekre –, kirándulni indultak. Az
alsó tagozatos diákok pedagógusaik
kíséretében Gyulára utaztak. 10 óra-
kor „elfoglaltuk” a várat, végigjár-
tuk a Korvin Múzeum által be ren-
dezett kiállítótermeket, majd egy
múzeumpedagógiai órán vettünk
részt. Itt betekinthettünk a vár egy-
kori életébe, és apró kiégetett tég-
lákból felépítettük a vár kicsinyített
mását. 

Délután a vár melletti emlékm-
ûnél verssel, énekkel, csendes áhí-
tattal emlékeztünk a 161 éve
kivégzett tábornokokra, és elhelyez-
tük koszorúnkat. Ezt követően rövid
sétát tettünk a városban, megcsodál-
tuk a szökőkutakat, és szép élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk haza. 

Fazekas Lászlóné

A felsősök Szolnokra kirándultak
Október 6-án, az aradi 13 hős

vértanúra emlékezve, iskolánk fel-
sős diákjaival az 1848–49-es sza-
badságharc dicsőséges tavaszi had -
járatának helyszínére, Szolnokra lá-
togattunk.

A Damjanich Múzeumban a vas-
úttörténeti, régészeti és néprajzi ki-
állítás emlékeit csodáltuk meg. Ezt

követően a Damjanich János emlék-
táblához mentük, ahol elhelyeztük a
megemlékezés koszorúját. 

Innen a református, majd az e -
vangélikus templomba sétáltunk el,
ahol a közelgő ünnepünkre, a refor-
mációra hangolódva szólt Isten
igéje. 

Hollósi Márta

Jól esett a panorámában gyönyörködni Jól esett a panorámában gyönyörködni

Jól esett a panorámában gyönyörködni

A templomunkban a reformácira hangolódva szólt az Isten igéje

Jól esett a panorámában gyönyörködni

Csoportkép a Damjanich Múzeum udvarán

A kokárdákat magunk készítettük

...és még egy csoportkép

Az aradi vértanúkra emlékeztek diákjaink


